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PIEKSÄMÄKI

Retkeily- ja ulkoi lualueen muodostaminen osasta loma-asuntoaluetta.

593-417-3-3 ja Kouluranta 593-417-3-10 Pieksämäen kaupungissa.
Rantayleiskaavan muutos, joka koskee ti loja Porsaskosken kansakoulu

Lainvoimainen

Pieksämäki

Pieksämäen kaupungin tekninen virasto
MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

Kaavoituspääl likkö Pekka Häkkinen

Säilytys
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1284/99 vaatimukset.
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rantaosayleiskaavan muutoksen.

Kaup. valtuusto NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS
TILOILLA PORSASKOSKEN KANSAKOULU
593-417-3-3 JA KOULURANTA 593-417-3-10

Rakennusten tulee sopeutua malliltaan, materiaaliltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään olevaan
rakennuskantaan ja rantamaisemaan.

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on sallittua.

Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituus tule olla vähintään 40 m.

Ellei ylävesirajaa ole tiedossa, on alin rakentamiskorkeus oltava vähintään +1 metri keskiveden korkeudesta
mitattuna.

Rakennuspaikkojen vesi, jätevesi ja jätehuollossa on noudatettava voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja
järjestettävä huolto siten, ettei synny vesistön eikä pohjaveden pilaantumisvaara.

Jätevedet on käsiteltävä kaupungin ympäristömääräysten tai ympäristön suojeluviranomaisen erikseen antamien
ohjeiden mukaisesti. Selvitys ja suunnitelmat jätevesien käsittelyjärjestelmästä tulee liittää lupa-asiakirjoihin.

Uusien rakennuspaikkojen pääsytiet tulee johtaa ensisijaisesti olemassa olevien liittymien kautta yleiselle tielle.
Vierekkäisten rakennuspaikkojen kulku tulee ensisijaisesti tapahtua samasta liittymästä. Pohjois-Savon
Ely-keskuksen, Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen kanssa tulee neuvotella hyvissä ajoin uuden liittymän
sijainnista tai liittymän käyttötarkoituksen muutoksesta.

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Retkeily- ja ulkoilualue.
Alueelle saa rakentaa virkistysmajan talousrakennuksineen. Näiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla
enintään 50 k-m2.

Loma-asuntoalue.
Rakennuspaikalle saa sijoittaa yhden enintään yksiasuntoisen, enintään kaksikerroksisen
loma-asuinrakennuksen, erillisen saunan sekä talousrakennuksia. Rakennuspaikalle sijoitettavien
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla yhteensä enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta,
kuitenkin enintään 250 k-m2. Kerrosalaltaan enintään 80 k-m2 yksikerroksisen rakennuksen etäisyys
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 m, kerrosalaltaan yli 80 k-m2
rakennuksen etäisyys vähintään 30 metriä ja kerrosalaltaan yli 140 k-m2 rakennuksen etäisyys
vähintään 40 m. Saunan, jonka katettu pohjan pinta-ala on enintään 30 m2, saa rakentaa 10 metrin
etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Alle 2000 m2 suuruisella rakennuspaikalla
rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Olemassa
olevia rakennuksia saa peruskorjata ja tuhoutuneiden tilalle rakentaa uusia nykyistä kerrosalaa
ylittämättä. Pinta-alaltaan alle 1 ha saarilla olemassa olevia rakennuksia saadaan peruskorjata ja
tuhoutuneiden tilalle rakentaa uusia nykyistä kerrosalaa ylittämättä. Uudisrakentamisessa tulee
noudattaa rakentamismääräyksiä edellä mainittuja rakennuksen kerrosalaa koskevia poikkeuksia lukuun
ottamatta.

Yleiskaava-alueen raja.

Alueen raja.
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